
Sammenfatning af Demensdagene 2013. 

 

Årets tema var ”Livskvalitet i hverdagen – et fælles ansvar.” 

Der blev åbnet med nogle fælles symposier. Det første omhandlende etikken omkring begrebet 

Livskvalitet, bl.a. hvordan vi definerer begrebet forskelligt og hvorvidt det hænger sammen med 

vores velfærdstanke og velfærdsteknologi.  Et andet var fra sundhedsstyrelsen og omhandlede 

hovedpunkter i, hvordan man så kan måle denne livskvalitet gennem patienttilsyn/ embedslæge 

tilsyn o.s.v. 

Gode oplæg til at sætte begreberne i spil og tankerne i gang inden konferencen for alvor gik i gang. 

Jeg deltog i nogle specifikke symposier - ”etniske minoritetsgrupper” og ”Frontotemporal demens”. 

 

”Etniske minoritetsgrupper og demens” v/Rune Nielsen, neuropsykolog. 

 

En hurtig gennemgang af hvem disse grupper består af. De består hovedsagelig af ældre 

indvandrere og flygtninge fra forskellige lande og af forskellige årsager som uddannelse, arbejde, 

familiesammenføringer, krig og naturkatastrofer. Desuden forventes en stigning af ældre med 

demens fra disse grupper. Interessant er det dog, at der p.t. ses en underrepræsentation af disse 

mennesker i det danske udrednings-/behandlings- og plejesystem. Bud på årsager kan være 

manglende viden, sproglige barrierer, generelle samfundsmæssige forhold og kulturelle forhold. 

Udfordringer: 

Diagnostik 

Det kan være svært at udrede disse mennesker, bl.a. fordi de mest brugte tests og 

undersøgelsesredskaber bygger på sproglige funktioner og kulturel viden. Dertil opleves ofte 

manglende fælles forståelse af symptombilleder. 

Plejen 

Her spiller den sproglige barriere igen ind som en gennemgående udfordring. Der ud over er 

madkultur, traditioner og erindringsarbejde svært med begrænset viden om målgruppen. 

 

Profil-plejehjem? 

Vi hørte at der i Linköping, Sverige eksperimenteres med etniske profilplejehjem såsom orientalsk, 

persisk og arabisk plejehjem. Det synes jeg, bliver spændende at høre mere til og følge med i 

resultaterne omkring. 

 

RUDAS 



Til udredning er der udviklet et screeningsredskab med tests, a la MMSE, dog mindre bygget op 

omkring sproglige kundskaber. Denne test hedder ”RUDAS” er derfor særlig egnet. Testen kan 

rekvireres via Videnscenter for demens på mail. 

 

Mimers Brønd – Værested. 

Jenny Havn er ergoterapeut og leder af et værested for ældre fra etniske minorietsgrupper i Odense. 

Et sted med unge tosprogede ansatte gør det trygt for de ældre at komme der selvom de ikke taler 

dansk. Her mødes de med andre ældre og får gode oplevelser sammen. Det viser sig, fortalte Jenny, 

at også de unge i området kommer forbi og det til stor glæde for de ældre.  

Jenny var meget inspirerende og opfordrede os til at kontakte hende, hvis vi ønskede at høre mere 

eller blot få en snak om, hvad man kan gøre for at hjælpe ældre med/uden en demenssygdom fra 

etniske minoriteter. Jennys mail er: jhcl@odense.dk 

læs evt. mere i denne artikel bragt i ergoterapeuten i 2006: 

http://www.etf.dk/uploads/tx_subjectdb/ERGO_7_2006_side6-11.pdf 

 

Frontotemporal demens – FTD. 

Specifikt symposium. 

Ud over en grundig gennemgang af sygdomslære og symptom- og behandlingsbilleder fortalte Laila 

Øksnebjerg, neuropsykolog, om træningsmuligheder ved at (gen-)indlære ord. Hun er p.t. i gang 

med et projekt, hvor ord og sprog stimuleres. Der er endnu ingen konklusion på projektet, men følg 

med og tag imod hendes klare opfordring: benævn ting og stimuler sproget hos mennesker med 

FTD hver dag, det vedligeholder sproglige funktioner og kan måske genindlære tabt sprog. 

 

Afslutning på demensdagene 2013 

Det sidste fælles symposium var et foredrag af hhv. Lone Kyhlmann (journalist) og Henning 

Kirk(forfatter og tidligere leder af Gerontologisk instistut). De har sammen skrevet bogen ”Afskaf 

alderdommen – bliv i de voksnes rækker. ” 

Jeg har efter dette meget underholdende foredrag fået meget lyst til at læse deres bog, der gør op 

med alderdomsbegrebet og sætter spørgsmålstegn ved alder som en dom eller som en ressource. 

 

Øvrige Nyheder: 

 ABC-Demens : e-learning til pleje- og omsorgspersonale om demens. Findes på 

http://kursusportal.videnscenterfordemens.dk/ 

 Demensdagene 2014 er aflyst til fordel for International konference i Demens, der foregår i 

København d. 12-17 juni 2014. Læs mere på: www.alz.org/aaic 
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 Demensdagene er tilbage d. 11-12 maj 2015. 

 Forløbsprogram for patienter med demens Region Sjælland er udkommet og findes på 

https://www.sundhed.dk/content/cms/7/14707_forlobsprogram-demens.pdf 

 

 

https://www.sundhed.dk/content/cms/7/14707_forlobsprogram-demens.pdf

